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مقدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستھدیھ        
ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالنا، إنھ من یھده اهللا فال ُمضّل لھ، 

ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا، 
وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمًدا عبده 

..ورسولھ، وَصِفّیھ من خلقھ وخلیلھ
أشھد أنھ أّدى األمانة، وبّلغ الرسالة ونصح        
األمة وكشف الغمة، وتركنا على المحّجة البیضاء 
لیلھا كنھارھا ال یضل عنھا إال ھالك، اللھم صّل 

 .على محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا
..أما بعد

فإن ھجرة المصطفى صلى اهللا علیھ وسلم        
من مكة المكرمة إلى المدینة المنورة من أعظم 
بل ھو الحدث  ..األحداث في التاریخ اإلسالمي

األعظم في تاریخ األرض بصفة عاّمة؛ فیكفي أن 
وانتقل من بعده  ,دولة اإلسالم ُولدت فیھ

المسلمون من حال االستضعاف إلى أن صارت 



  ..لھم دولة
والحق أن دروس ھذه الھجرة ال تحصى وال        
تعد ومن الصعب حقیقًة أن نحصیھا كاملة، ولكن 
نأخذ منھا بعضھا لعل اهللا عّز وجّل ینیر لنا بھا 

.الطریق
ولعل من أبرز النقاط التي یتحدث فیھا كثیر         
براعة التخطیط  :من الدعاة وكثیر من الُمَحلِّلین

في حادث الھجرة، براعة التخطیط من رسول اهللا 
صلى اهللا علیھ وسلم، وصاحبھ الصدیق رضي 

.اهللا عنھ وأرضاه
إال أننا في ھذه السطور سنحاول أن ننطلق        

مًعا من جانب آخر في قصة الھجرة قد یغفلھ 
الكثیر من الدعاة ومن المحللین، وھذا الجانب 
یتمثل في النقاط التي لم تنجح نجاًحا تاما في 

تخطیط رسول اهللا في أمر الھجرة، لنرى كیف أتّم 
اهللا عّز وجّل بفضلھ وجوده وكرمھ وَمنِّھ على 

حبیبھ صلى اهللا علیھ وسلم وعلینا أجمعین، كیف 
أتّم لھ ھذا األمر مع وجود بعض نقاط الضعف 

.الطبیعیة في أي تخطیط بشري
ونسأل اهللا أن یفقھنا في سننھ وأن یعلمنا ما      



..ینفعنا

!!..إال تنصروه

لقد أعدَّ الرسول صلى اهللا علیھ        
وسلم ُعدَّة كاملة، وأخذ بكل األسباب 
المتاحة، أعد الُعدة لیخرج من بیتھ 
دون أن یعلم أحد، وأعد العدة لیلتقي 

بالصدِّیق رضي اهللا عنھ وأرضاه دون 
أن یعلم أحد، وأعّد مساًرا ُمغایًرا 

للمسار الطبیعي الذي یسلكھ المسافر 
من مكة إلى المدینة، وأعّد الراحلة، 
أعد كل ذلك ببراعة  ...وأعّد الدلیل



 !!منقطعة النظیر في التخطیط والتدبیر
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